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  بسمه تعالی

  

  پیش گفتار

ها و منشا گیاهان زراعـی در طبیعـت شـکل    نژادي با فرایند تکاملی گونهقوانین اولیه به

باشـد. بـا گذشـت    زراعی بدست انسان مینژادي در واقع تکامل گیاهان گرفته است. به

 هـاي مواد اولیه صنعتی و پوشاك موجـب شـده تـا انسـان تیـپ      ،ذاغزمان، نیاز بشر به 

جـدا سـازد. ارقـام بـومی در اثـر       آن محصوالت زراعـی را از اجـداد وحشـی    مختلف

جغرافیایی مختلـف توسـط انسـان و یـا      -مهاجرت و اهلی شدن گیاهان در شرایط اکو

نژادگـر باشـد، کشـاورزان             انـد. اگـر طبیعـت اولـین بـه     نش و توسـعه یافتـه  طبیعت گزی

 را از داخل گیاهان اهلی گزینش زراعی هاي جدیدنژادگران نسل دوم هستند که تیپبه

    از مبـانی  یکـی  ایجـاد ارقـام پـر محصـول     از طریـق نـژادي  در حال حاضر بـه  .نمودند

بخـش دولتـی و بخـش    باشـد کـه  یک جامعه مـی هاي اقتصادي و رفاه عمومی فعالیت

پتانسـیل نقـش اساسـی در    را در بر گرفته است. از آنجائیکه ارقام پر کشورهاخصوصی 

تولیـد کننـدگان و درنتیجـه    بـراي  وري بیشتر افزایش عملکرد محصول و در واقع بهره

دارنـد، ضـروري اسـت ارقـامی در اختیـار       را توسعه اقتصاد کشاورزي در یک کشـور 

اورزان و تولیدکنندگان محصوالت زراعی قرار گیرد تا اطمینان الزم از نظر کمیت و کش

د داشته باشد. گندمآنها و براي استفادهپذیري کیفیت محصول و همچنین حداقل ریسک

مسئولین کشاورزي کشورها بر اسـاس قـانون خـود، ارقـام جدیـد را       ،براي این منظور

  رسانند. به اطالع کشاورزان میکشت راآزمایش و ارقام برتر مناطق 

در را ادگران باید اطالعات الزمژنقبل از آزادسازي یا تجاري سازي یک رقم زراعی، به

تحلیـل  تجزیه و نمایند. پس از  تهیه لی ارقام جدیدیهاي تکمها و آزمایشبررسی مورد
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معمـوال در چنـد    پتانسـیل را کـه   پرتواند ارقام ادگر میژنبه ،هانتایج حاصل از این داده

شناسایی و معرفی نماید. چگونگی اجـراي ایـن    ،اندچند سال آزمایش شده برايمنطقه 

هاي مختلف فرق دارد. در بسـیاري از کشـورها از جملـه ایـران بـر      ها در کشورآزمون

 29/4/1382اساس قانون ثبت ارقـام گیـاهی و کنتـرل و گـواهی بـذر و نهـال مصـوب       

ین دولتی قبل از آزادسازي رقم جدید، آزمـون مسـتقلی   مجلس شوراي اسالمی، مسئول

نژادگر در ها بر اساس درخواست بهوندهند. این آزمدر خصوص ارقام جدید انجام می

      بـه مـدت دو یـا سـه سـال اجـرا       کشت محصول زراعـی چندین مکان از مناطق مورد 

    شود.می

جدیـد در منـاطقی اسـت کـه         ها اطمینان الزم از سازگاري ارقـام  هدف از این آزمایش

  .کندمعرفی  خود را رقم جدید ،نژادگر در نظر داردبه

استفاده در مناطق آزمایش شدهبراي  ی راها و ارقام جدید ارزش زراعی مناسباگر الین 

شوند. کشاورزان بـر اسـاس   اضافه می زراعی، این ارقام به لیست ملی ارقام نشان دهند

، رقم مـورد نظـر را انتخـاب و    ارقامدر لیست ملی  موجودو  نتایج عملکرد ارقام جدید

  نمایند.  کشت می

  

  عارفیمداح حسن        

  رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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  موضوع   -1

هاي بررسی ارزش زراعیآزمایش
1

)VCU ( نامه آئینبخش دوم 17- 24بر اساس مواد

هیئت امناء سازمان تحقیقات،  1386مصوب  -اجرائی معرفی و ثبت ارقام گیاهی

توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و یا آموزش و ترویج کشاورزي 

  گردد.نماینده قانونی وي انجام می

شرایط آزمایش-2

  مکان آزمایش -2-1

، حداقل در چهار در شرایط اقلیمی و محیطی توصیه شده صفات زراعیآزمون بررسی 

 نزدیک رقم شت  که از نظر اکولوژیکی با شرایط مکان معرفیمنطقه مناسب و مهم ک

همزمان ضمن توجه به شرایط اقلیمی و نیازهاي زراعی گیاه، ، انجام می شود. است

  عدم کشت غالت در سال گذشته در محل آزمایش مورد توجه قرار گیرد. 

  مشخصات اقلیمی -2- 2

الیانه، حداقل و حداکثر دماي مختصات جغرافیایی و متوسط دماي روزانه، ماهانه و س

سالیانه، میانگین بارندگی ماهیانه، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی روزانه براي مناطق 

  .یادداشت برداري شودکشت بایستی 

براي ارقام  دیم، عالوه بر ثبت میانگین بارندگی ماهیانه، میزان بارش ده روزه ماههاي 

  بهار نیز ثبت گردد.

  مواد آزمایشی -3- 2

با یکی از ارقام حداقل  دارزش زراعی بای تعیین رقام مورد نظر براي آزمایش بررسیا

تجارتی غالب منطقه و جدیدترین رقم معرفی شده براي منطقه (در صورتیکه موجود 

  باشد) مقایسه گردند.

__________________________________________________
1. Value for Cultivation and Use
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  روش آزمایش -4- 2

انجام رقم 20آزمایش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با چهار تکرار و با حداکثر 

شود. عالوه بر  رقم، طرح التیس توصیه می20گیرد. براي آزمایشات با بیش از  می

توصیه شده از سوي ، الزم است نیازهاي زراعی موسسهشده  زراعی توصیه نیازهاي

. سطح هر پالت آزمایشی بایستی بصورتی طراحی شود تا متقاضی نیز رعایت گردد

  شد. متر مربع با ششسطح برداشت کرت حداقل 

  اجراي آزمایش - 3

  مقدار و کیفیت بذر  -1- 3

در کشت  عدد بذر 450-550براي آزمایشات، الزم است مقدار بذر مصرفی بر اساس 

بر اساس اقلیم کشت و تیپ رشد  مربعدر هر متر عدد در کشت دیم 300-400آبی و 

ز را براي هر توان با استفاده از فرمول زیر، مقدار بذر مورد نیا تعیین شود و می رقم

  هکتار محاسبه نمود.

  

  وزن هزاردانه(گرم)× مقدار بذر مورد نیاز در هر متر مربع × 10

  (کیلوگرم در هکتار) مقداربذرمصرفی  =

  قوه نامیه (درصد)× خلوص فیزیکی (درصد) 

  

شت را با اظهار اآماده ک استانداردتبصره: متقاضی معرفی رقم موظف است بذر 

  شده (ضدعفونی) تحویل موسسه نماید. تیمارهاي اعمال

  

  زمان کاشت  -3-2

 هاي ترین زمان کاشت  است که بر طبق آزمایش بهترین زمان کاشت در هر منطقه، رایج

زراعی تعیین و توصیه شده است، مگر در موارد خاص که براساس پیشنهاد متقاضی  به

  معرفی رقم خواهد بود.
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  عملیات داشت  -4

  ضد عفونی بذر-4-1

شده بایستی قبل از کاشت برعلیه بیماریهاي بذرزاد و خاکزي ضدعفونی  بذرهاي کشت

  شوند. 

  مصرف کود -2- 4

نوع، میزان، زمان و نحوه مصرف کود می بایست براساس تجزیـه خـاك و بـا در نظـر     

گرفتن میزان حاصلخیزي آن، کشت قبلی،  بارش زمستانه، عرف محل و توصـیه هـاي   

محل آزمایش بطـور یکنواخـت صـورت گیـرد. در صـورت      کودي متخصصین امر در 

  شود.   ها نیز استفاده میکمبود عناصر ریزمغذي، از این ریزمغذي

  کنترل علفهاي هرز-4-3

و باریـک   در ابتداي بهار و قبل از ساقه رفتن، بایستی بر علیه علفهاي هـرز پهـن بـرگ   

  کشهاي مناسب استفاده نمود. ، از علفبرگ

  

  آفات و بیماریهامبارزه با -4-4

هاي رایج  بر اساس سموم و فرمولهاي توصیه  در صورت نیاز، مبارزه با آفات و بیماري

سمپاشـی  شده مراجع ذیصالح انجام گرفته و نوع سم، دز مصرفی، دفعات و تاریخهاي

  ذکر گردد.

  

  آبیاري  -4-5

یـاه در فواصـل   آبی با توجه به شرایط محیطی و نیاز آبـی گ  گندمآبیاري در مورد ارقام 

  شود. زمانی توصیه شده در هر منطقه انجام می

  براي ارقام مناسب کشت در شرایط کم آبیاري و آبیاري تکمیلی، دور آبیـاري

  بر اساس توصیه فنی متقاضی معرفی رقم خواهد بود.
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  برداريیادداشت -5

  برداريمحدوده یادداشت-5-1

حذف یک متر از ابتدا و انتهاي  با کرت آزمایشیوسط هاي ردیف ازبرداري  یادداشت

). 2و  1شود (فرمهاي  بوته انجام می 10و بر روي خطوط

  

  صفات مورد ارزیابی -5-2

  صفات زراعی

  اي درصد استقرار مزرعه-5-2-1

  برگی) تعیین و یادداشت گردد. 3- 2استقرار کامل گیاه (در مرحله  درصد

  

  خسارت سرما-5-2-2

که کمترین خسارت سرما  هایی کرتگردد.  ثبت می 1-5اس این خسارت بر مبناي مقی

اند، عدد  که بیشترین خسارت سرما را داشته هایی کرتاند، عدد یک و  را متحمل شده

دهند. براي خسارتهاي متوسط و بر اساس شدت آنها، اعداد  را به خود اختصاص می 5

یشات تست در صورتیکه اطالعات تکمیلی در خصوص آزما گیرد. تعلق می 4-2

  انجماد موجود است ارائه گردد.

  

  تاریخ ظهور سنبله-5-2-3

طول سنبله از غالف برگ پرچم خارج % 50ها در هر کرت ( سنبله% 50ظهور تاریخ 

شده است) به عنوان تاریخ لحاظ می شود. این دوره براي ارقام دیم از اولین بارندگی 

  . ب می گرددموثر و براي ارقام آبی از خاکاب در پائیز محسو
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  ارتفاع بوته-5-2-4

) اندازه بدون احتساب ریشک(انتهاي سنبله(سطح خاك) تا  طوقهارتفاع از محل 

  شود.  می گرفته

  

  فیزیولوژیک رسیدگی -5-2-5

  باشد. هاي هر پالت یا کرت می درصد از پدانکل 50مالك رسیدگی زرد شدن 

  

  خوابیدگی-2-6- 5

  .باشد رصد میمیزان خوابیدگی ارقام برحسب د

  

  به خشکی  تحمل-2-7- 5

تعیین می شود. بر این اساس معیار ارزیابی بر اساس صفات عملکرد و اجزاي عملکرد 

گردند. ارزیابی در  ارقام به متحمل، نیمه متحمل، نیمه حساس و حساس تقسیم می

  خصوص ارقام شرایط خشک و کم آبیاري یا آبیاري تکمیلی مصداق دارد.

  

  رد دانه (کیلوگرم در هکتار)عملک-2-8- 5

  آید. عملکرد کرتها و تبدیل آن به واحد هکتار بدست میمیانگین بر اساس 

  

  (گرم)وزن هزار دانه -2-9- 5
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  درصد ریزش دانه -2-10- 5

گیري در موقع برداشت و در  باشد. زمان اندازه اندازه گیري بر اساس ارزیابی لمسی می

شود. ارقام از لحاظ این صفت به سه  بی انجام میگرمترین ساعات روز به صورت تجر

  گردند. گروه حساس، نیمه حساس و مقاوم تقسیم می

  

  هابیماري

  

شده و براي گرم) اخذ100از کرتهاي آزمایشی مقداري نمونه (حدود  -2-11- 5

هاي ملی و به جهت تست به  در دستورالعمل بذر زادارزیابی به بیماریهاي 

چنین در مرحله رشد رویشی  گردد. هم المت بذر ارسال میآزمایشگاههاي مرجع س

  گردد.  شده در کرتهاي آزمایشی ثبت می مقدار آلودگی به هر یک از بیماریهاي مشخص

  

به شرح زیر ارزیابی بسته به مناطق مختلف گندم، بیماریهاي مهم VCUدر آزمون 

  شوند. می

  )Puccinia striiformisزنگ زرد ()1

)P. graminis(زنگ سیاه)2

)P. triticina(اي  زنگ قهوه)3

)Septoria tritici(ایییسپتور لکه برگی)4

Blumeria(سفیدك پودري)5 graminis(

fusarium)فوزاریوم سنبله )6 species)

Tilletia)سیاهک پنهان گندم )7 species)

Ustigola species)سیاهک آشکار گندم()8
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رچم و ساقه کمتر از در سطح برگ پ دگیلوآ ،گندم هاي زنگارزیابی براي

برگی سفیدك پودري و لکهگردد.درصد به عنوان مقاوم تعیین می 30

  شوند. ارزیابی می 00-99سپتوریایی بر اساس مقیاس دو رقمی 

هاي   یادداشت برداري از بیماري فوزاریوم سنبله بر اساس درصد سنبله

آلوده در هر کرت آزمایشی تعیین خواهد شد. 

  تکنولوژیکی ویژگیهاي  -3- 5

 گندم نان و ماکارونی (دوروم)بر حسب مورد مصرف به دو زیر گروه  گندمارقام 

گردد و در هر زیر گروه الزم است ارزش تکنولوژیکی ارقام متقاضی معرفی  تقسیم می

  ).2و  1(فرمهاي  گردد بررسی می

  

  

  نانگندمارقام 

  

  )کیلوگرم بر هکتولیتروزن هکتولیتر ( -3-1- 5

باشد که به درشتی دانه، شکل دانه، دارا بودن شکل  در واحد حجم می مگندوزن 

  هندسی منظم و ... بستگی دارد. 

  

  وزن هزار دانه (گرم) -3-2- 5

  

  )درصدپروتئین ( -3-3- 5

  .آید بدست می با روشهاي مختلفازت کل دانه  سنجشمقدار پروتئین دانه از 
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١٠

  دانه رنگ-3-4- 5

باشد. در گندمهاي نان، رنگ سفید و قرمز دانه، دو  میرنگ دانه صفتی مختص به رقم 

  گروه اصلی هستند.

  

  SDSرسوب آزمایش حجم -3-5- 5

  براي ارزیابی کیفیت نانوائی کاربرد دارد. 

  

  آب آرد جذبدرصد-3-6- 5

  .شود تعیین میپذیري آرد  بر اساس ظرفیت آب

  

  

  خصوصیات رئولوژي -3-7- 5

  گردد. یین میبر اساس آزمایش فاینوگرافی تع

مدت زمان گسترش خمیر-

باشد. می تر مدت زمان پایداري خمیر،مدت زمان بیشتر مطلوب-

  تر است. میزان سست شدن خمیر، که هر چقدر کمتر باشد مطلوب-

  آرد  یبازدهدرصد -3-8- 5

آید. این شاخص یکی از  بر اساس تولید آرد از حجم مشخصی از گندم بدست می

  صادي گندم نان است.ترین شاخصهاي اقت مهم

  

  در صورت وجود خصوصیات تکمیلی نتایج ارائه گردد.
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  ماکارونی گندمارقام 

  

  )کیلوگرم بر هکتولیتروزن هکتولیتر ( -3-9- 5

باشد که به صفاتی نظیر درشتی دانه، شکل دانه، هندسی  در واحد حجم می گندموزن 

  بودن شکل دانه و ... وابسته است. 

  )گرمانه (وزن هزارد -3-10- 5

  باشد.  وزن تعداد یک هزار دانه می

  

  پروتئین درصد -3-11- 5

  .آید بدست می با روشهاي مختلفازت کل دانه  سنجشمقدار پروتئین دانه از 

SDSرسوب حجم -3-12- 5

  براي ارزیابی کیفیت نانوائی کاربرد دارد. 

  

  سمولینا رنگ -3-13- 5

  شود. در آزمایشگاه سنجش می

  

  )g/100ه خشک کل (ماد -3-14- 5

  شود. براي کیفیت ماکارونی استفاده می

  درصد لکه آردي -3-15- 5

  آزمایش دیسک -3-16- 5

  درصد بازدهی سمولینا -3-17- 5
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١٢

  درصد افت لعاب -3-18- 5

  در صورت وجود اطالعات تکمیلی تکنولوژیکی اضافه گردد. 

  

  هاتجزیه و تحلیل داده -6

) و تجزیه 1آوري (فرم شماره  جداگانه جمع هاي حاصل از هر منطقه به طور داده

واریانس صفات مختلف براي هر منطقه صورت می گیرد. میانگین ارقام نسبت به 

شاهدهاي برتر مقایسه و عملکرد آنها از نظر صفات مختلف در هر منطقه مورد ارزیابی 

نجام شده و ها به منظور تعیین سازگاري ارقام، ا گیرد. نتایج تجزیه مرکب داده قرار می

  گیرد. مقایسه میانگین کل مناطق ارقام براي همه صفات نیز صورت می
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  رقماظهارنامه معرفی 

  مشخصات متقاضی معرفی رقم:-1

  شخص حقوقی  -شخص حقیقی                           ب) -الف

  نام و نام خانوادگی:

  نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی:

  آدرس:

  لفن و فاکس:ت

  نیک:روپست الکت

  

  مشخصات رقم-2

  :شجره رقم-

  

  نوع مصرف-

  گندم دوروم      گندم نان

  

  تیپ رشد-

  بهاره      بینابین      زمستانه

  

  

  مقاومت به:-

  اي زنگ قهوه                    زنگ سیاه                             زنگ زرد 

                  سایر بیماریها یا آفات            سنبلهفوزاریوم            سپتوریایی لکه برگی
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١۴

  هاي محیطی:   تحمل به تنش-

گرماي آخر فصل         شوري                  سرما               خشکی           

  

  :(کیلوگرم در هکتار)متوسط عملکرد-

  متوسط صفات کیفی:-

  د):(درص پروتئین دانه   

    

  سایر خصوصیات مهم زراعی:-

  

  هاي پیشنهادي براي آزمون:مکان -3

  

  شوند):مینام پیشنهادي رقم( ارقام ثبت شده، با همان نام معرفی  -4
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  15                                       ام گندم                    ارقهاي تعیین ارزش زراعیدستور العمل ملی آزمون   
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